
 

 وسطية اإلسالم تواجهها تحديات
 

 عباس أرحيلة

 أوال: من التحديات التي ُتواجُه اإلسالم:

  

لم ُتدرك اإلنسانية حتى اليوم أن اإلسالم هو أقوم منهج ارتضاه  - 1      
الحياة، وأنه آخر توجيه وآخر َهْدي إلى البشرية، هللا تعالى للبشرية في 

وأمام تقاعس األمة اإلسالمية عن أداء الدعوة إلى منهج هللا بالتي هي 
أحسن، وأمام ما ُتعانيه من تخلّف وضياع؛ تسود  الغفلة، ويزداد التيه 

 والضياع.

إلرهاب وُيعاني اإلسالم اليوم من العداء له، والجهل به، وُيْنَعُت با - 2     
ُخ  والرجعية والتخلف، وُيعمُل على تذويبه وجعله يتحلل من ثوابته، ويتفسَّ

 في مواكبة "الَعْصَرنَة".

وبين الفكر اإلسالمي والفكر الغربي الحديث، ُيوَجُد اختالف وتباين  - 3     
في المسلمات والمنطقات واألهداف والمناهج؛ ممَّا جعل أشكال الحوار 

 سدود في كثير من األحيان. تصل إلى الباب الم

وكذلك جعلناك أمة َوَسطاً » إن اآلية السابقة لقول هللا تعالى: - 4     
سيقول » [ ، تبدُا بـ 143القرة، آية « ] لتكونوا شهداء على الناس...

السفهاء من الناس ما والّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها"، وفعل: 
ريَد به  "سيقول"، الدال على المستقبل، ُجِعلَ 

ُ
استدامة موضع الماضي، وأ

 العداء لإلسالم، كما هو الحاُل اليوم! 

  

 :ثانيا: ومن التحديات التي تواجه المسلمين

يعيش المسلمون اليوم  تبعية غير محدودة للقوة لحضارة الغرب،  - 1     
انغمسوا في تقليده، وانبهروا بمادياته، وتهالكوا على االستمتاع بها. وهم 

في ظالل » أنيط بهم قيادة البشرية! يقول سيد قطب في تفسيره َمن 
والمسلمون هم األعلَْون، وهم األمة الوسط، وهم خير أمة «:" القرآن

أخرجت للناس. فمن أين إذن يستمدُّون تصورهم ومنهجهم؟ ومن أين 
سيستمدونها يستمدون تقاليدهم وُنُظَمهم؟ إالَّ يستمدوها من هللا فهم 

 [.129، ص2، ج1!" ] مجلد لذي جاءوا ليرفعوهمن األدنى ا

َدها لهم الوحي، ولم يقدموا   - 2      افتقَد المسلمون الوسطية، كما حدَّ
ولم فتخلَّْوا عن أداء مسؤوليتهم في توجيه الحضارة اإلنسانية،  نماذج لها.

تتمثل فيهم الشهادة على األمم في العالم المعاصر، وتراهم ال يحتكمون 
 إلى سنة نبيهم ليكون عليهم شهيداً. 

فهل يستطيعون إثبات وسطية اإلسالم في معترك التحديات  - 3    
المعاصرة ؟ ويجعلونها قاسما مشتركا بين الثقافات، دون أن ينَسوا أنها 

ك بمنهج هللا ضرورة وجود بالنسبة لشعوب  األرض، وأن مسؤولية التمسُّ
 تقع على عاتق المسلمين! 

  

 ثالثا: ومن التحديات التي تواجه العالم المعاصر:        
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ه العالم إلى محاربة اإلسالم بدعوى محاربة اإلرهاب!  - 1      أمريكا ُتوّجِ
 
ُّ
في  تحتكر العنف لنفسها وتمارس اإلرهاب على العالم المعاصر، وتشَتط

 استعمال القوة ضد المستضعفين.

والحضارة الغربية المعاصرة تسعى إلى تذويب الشعوب اإلسالمية  - 2     
وغيرها في بوتقتها، وَجْعِل الدنيا أكبر َهّمِها. فهي حضارة تسير في خط 

 متناقض مع الفطرة اإلنسانية، بين مطالبها المادية ومطالبها الروحية.

  

 تحديات التي تواجه مفهوم الوسطية:رابعا: من ال       

مفهوم الوسطية يرتكز على تحقيق التوازن بين الفطرة اإلنسانية   - 1     
والتكاليف الشرعية، بين دوافع الثبات والتغير، ويقف العجز عن تحقيق هذا 

 المفهوم حائال دون تطبيقه!

ر الديني، ويدخل مفهوم الوسطية أحيانا في الحقول المختلفة للفك - 2     
ويصطدم باألوضاع الراهنة للحداثة المعاصرة؛ فيسُقُط في التعميم حينا، 

 وأحيانا يتمُّ تحسيُن صورة اإلسالم على حساب ثوابته الشرعية!

كيف يتمُّ تنزيل مفهوم الوسطية على الواقع، على سياسة   - 3    
الوسطية إلى التحديث التي ينقاُد إليها العالم المعاصر؟ كيف ُيترجم مفهوم 

ممارسة وسلوك في تبادل المنافع ومن خالل أشكال الحوار؟ كيف يتم 
تحويله، وهذا األهم، إلى "استراتيجية" تتبناها الدولة اإلسالمية في 
توجهاتها العامة، ابتداًء من مناهجها التربوية واإلعالمية؟ وكيف ُتصبح 

 الوسطية مسؤولية إنقاذ للبشرية قاطبًة!
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